KIWANISUMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR

Mødereferat nr. 1 distrikt møde Kiwanisdistriktet Island - Færøerne, beholdt at Bíldshöfði 12,
Reykjavík, lørdag d. 1. oktober kl. 12.
Program:
1. Møde åbning - mødegæster præsenterer sig
2. Afhæntning af embeds breve
3. Rapport fra distrikt guvernør (umdæmisstjóri)
4. Rapport fra distrikt sekretær (umdæmisritari)
5. Kommende distrikt guvernør, fokus og forventninger (kjörumdæmisstjóri)
6. Divisions guvernørs forventninger og spørgsmål (svæðisstjóra, økistjóra)
7. Óskar Guðjónsson næstformand (varaforseti KI-EF) præsenterer ændringsforslag til KI-KIEF lov.
8. Rapport fra undervisnings kommitée, Guðlaugur Kristjánsson
9. K – dag komitée Gylfi Ingvarsson formand
10. Andre sager
11. Slutning af møde
Dem som stillede op på mødet, Haukur Sveinbjörnsson umdæmisstjóri (distrikt guvernør), Konráð
Konráðsson kjörumdæmisstjóri (kommende distrikt guvernør, kontakt til KI database og formand af
stevnuleid komitée, Gunnsteinn Björnsson fráfarandi umdæmisstjóri (tidligere distrikt guvenør) og
formand af præsentation og markedsførings komitée, Eyþór Einarsson verðandi kjörumdæmisstjóri
(kommende kommende distriktguvernør), Magnús Helgason umdæmisféhirðir (distrikt kasserer),
Jóhannes Kristján Guðlaugsson svæðisstjóri Freyjusvæðis (økistjóri Freyjadivision), Sámal Bláhamar
svæðisstjóri Færeyjasvæðis (økistjóri), Benedikt Kristjánsson svæðisstjóri Óðinssvæðis, Jóhann V.
Sveinbjörnsson svæðisstjóri Sögusvæðis, Emelía Dóra Guðbjartsdóttir svæðisstjóri Ægissvæðis,
Ólafur Jónsson formand af hjælme komitée hjálmanefndar, Gylfi Ingvarsson formand af K-dag
komitée, Óskar Guðjónsson formand af lov komitée og kontaktperson til Einherjar,
Understøttelsesfond (Styrktarsjóður KI-EF) og næstformand (varaforseti Evrópu KIEF), Sigurður R.
Pétursson Understøttelsesfond (Styrktarsjóður KI-EF), Kristján G Jóhannsson formand af finans
komitée, Guðlaugur Kristjánsson formand af undervisnings komitée, Stefán Brandur Jónsson
internetkomitée, Diðrik Haraldsson formaður ferðanefndar, Björn Baldvinsson ferðanefnd,
Gunnlaugur Gunnlaugsson Básum og Sigurður Einar Sigurðsson umdæmisritari sem ritaði
fundargerð. Fjarverandi: Andrés K Hjaltason formand af forsikringsfond, Kristinn Örn Jónsson
formand af tingkomitée,, Tómas Sveinsson formand af internet komitée
1. Møde åbning
Haukur Sveinbjörnsson åbnede mødet og velkommede mødegæster og ønskede at de præsenterede
sig. Derefter præsenterede han aftenens program (styreskiften).
2. Udlevering af embeds breve
Embeds breve udleveres senere og er denne led af programmet udsæt.
3. Rapport af distrikt guvernør
Haukur Sveinbjörnsson præsenterede sin rapport og sagde kort fra den. Han talte om OLÍS/ÓB
nølen og at det har samles mere en 400.000 Ikr til Kiwanisdistriktet. Han fortalte at en
Markedsførings og præsentations konference bliver beholdt den 12. november. Den vil foretages i
vestlandet. Placering er ikke bestemt endnu men det bliver annonceret senere med et brev til klubber.
Klubberne vil være bedt om at en til to medlemmer kommer til konferencen.
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4. Rapport fra distrikt sekretær
Sigurður Einar Sigurðsson præsenterede nogle punkter fra sin rapport, fokus og hvordan uddannelsen
har været for distriktsekretære.
Træning til distriktsekretær må forbedres med hensyn til Kiwanis International styresystem på nettet,
men på det område har ikke været nogen træning. Distriktsekretær sagde at han var til træning i
Prag i Tékkiet den 29. – 30. Januar og på Europe ting i Villach Österreich den 27. – 29. Maj med
gode kiwanisfolk.
5. Kommende distriktguvernørs fokus og forventninger
Konráð Konráðsson præsenterede de primære punkter fra sin rapport og sin fokus, men han vil være
synlig som kommende distrikt guvernør. Han præsenterede at Magnús Helgason nuværene distrikt
kasserer vil være sin kasserer også og at Emelía Dóra Guðbjartsdóttir nuværende divisions guvernør i
Ægir division vil være sin distrikt sekretær. Han mener at kiwanisunervisning behøver at udvikles.
6. Divisions guvernørs forventninger og spørgsmål
Emelía Dóra Guðbjartsdóttir, Ægir divisions guvernør præsenterede sig selv og sin fokus og sagde at
vi må være synlig.
Jóhann V. Sveinbjörnsson, Saga divisions guvernør præsenterede sig selv og sin fokus. Han sagde
at i sin klub er 80-100% fremmøde som kan opnås igennem nettet. Hans klub havde i mange år
skiftes med Kiwanisklubben Gullfoss at holde møde imens Gullfoss var stadigvæk til stede. Derfor
var Gullfoss arbejdende i mange år , men den blev nedlagt på grund af medlemmernes alder
Jóhannes Kristján Guðlaugsson Freyja divisions guvernør præsenterede sig og sin fokus. Han sagde
at han ville holde tre divisionsmøder og have det morsomt sammen (gaman saman).
Benedikt Kristjánsson Óðinn divsions guvernør præsenterede sig selv og sin fokus. Han sagde at han
havde lavet en lukket gruppe for divisionens bestyrelse. Det behøves at göre klubarbejdet sjovt så
medlemmerne bliver flere. Benedikt talte om præsentations- og markedsføring komitéen og ville
vide om komitéen ville alene bestemme distriktens stevnuleið. Det er Benedikts mening at det er dyrt
for unge mennesker, under 40 år gammel, at blive Kiwanismedlemmer og at det er en del grunden til
at det går langsamt med flere medlemmer i Kiwanis. Styreskifte i Óins division er 14. og 15.
Október.
Føroyar økistjóri Sámal Bláhamar præsenterede sig selv og sin fokus. Han fortalte om et stort projekt
som kaldes Kiwanisdukken som startede med et stort journalistmøde i Kiwanishuset i Thorshavn.
Han fortalte om sin familie og sit kiwanisarbejde i Færøerne. Der er for første gang som det er
Økisskrivari i Færøerne, men det er Karin Jacobsen Kiwanisklubben Rósan og er hun også
kommende divisions guvernør i Føroyar division.
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7. Óskar Guðjónsson vice præsident KI-EF præsenterede ændringsforslag til love. De meste
lovforandringer er at Europe vil blive et datterselskab og betaler til KI for at bruge KI logo.
Forskellige diskussioner findes i KI og KI-EF om at kasserer kan sidde i finanskomitée men det har
ikke endnu været samtykket. Óskar sagde at det behøves et reglement vedrørende divisions
procedurer og sagde at distrikt bestyrelsen behøver at have en komitée i sagen og at han har nogle
navne i tankerne vedrørende det.

8. Undervisningskomitée rapport, Guðlaugur Kristjánsson. Guðlaugur formand af
undervisnings komitéen læste sin rapport og sagde at han er certificeret af KI efter at han beståede et
eksam som varede i seks timer og beståete TT certification (Certified Trainer KIE). Han sagde at
han er blevet tilbudt at lære mere hos KI. Í undervisningkomitéen er Konráð Konráðsson, Emelía
Dóra Guðbjartsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Stefán R. Jónsson.
9. K-dags komitéen. Gylfi Ingvarsson formand af K-dags komitéen fortalte om komitéens arbejde
og takker nuværende og forrige distrikt bestyrelser. Indsamlingen har tilladelse frá 1. – 10. Október.
Hann sagde at der står stærke virksomheder bag Kiwanis i indsamlingen men det er OLÍS og BYKO.
Nøglerne vil være afleveret fra kl. 11 og han håber at de som er til mødet vil hjælpe til at klubberne
får nøglerne. Indsamlings telefonnummer er 908 1550 og når man ringer til det nummer så afdrages
2000 Ikr fra på telefonregninge og det nummer vil være åbent hele oktober. Han fortalte om et besøg
til Islands præsident Guðni Th. Jóhannesson dagen før med distrikts guvernør og kommende distrikt
guvernør. Han opmuntrede medlemmer til at sende breve til virksomheder for at ønske om støtte til
indsamlingen. Det er muligt at betale med kort, penge og telefon. Han sagde at det ville være godt at
høre i telefonen, når folk bruger den til at betale for nøglen, når stemmen i telefonen siger tak for
støtten. Gylfi spurgte om medlemmer kunne ønske at deres klubber vil købe resten af nøglerne hvis
det er noget tilbage af dem.
10. Andre sager. Stefán Brandur Jónsson præsenterede idéer om at distriktet og klubber ville få fri
adgang til server hos Microsoft. 1TB server, Office pakke og Kiwanis emails ville køres igennem
den server men non profit enheder for sådan en adgang. Han viste hvordan den adgang virker. Stefán
tror at sådan en adgang vil øge interaktivitet hos klubber og distriktet. Til sidst påmindte han
Sigurður formand til Kiwanis støttefonden at han havde tilbudt støttefonden at lave en fri
netshopping for dem og at han ville lave en fri booking system til Kiwanismødesalen at Bíldshöfði.
Møde medlemmer syntes godt om disse idéer. Regin Strömsen forrige divisions guvernør gav til
forrige og kommende distrikt guvernøre, Kiwanisdukke, ligesom de gav til sygehuse i Færøerne og
Dugni producerer.
Gunnsteinn Björnsson formand af præsentation- markedsføringskomitéen præsenterede kommende
konference. Breve bliver sendt til alle klubber vedrørende forberedelse af konferencen. Alle klubber
må forberede sig for mødet med gode idéer. Det er ikke op til komitéen at bestemme hvad bliver
diskuteret, men det er ligesom det er nogen misforståelse vedrørende det.
Eyþór Einarsson kommende kommende distrikt guvernør sagde at det er aldrig dyrt at være i
Kiwanis, hvis man er interesseret. KI laver et godt arbejde internationalt f.eks. i samarbejde med
UNICEF og andre gode samfundsprojekter. Klubber holder møder i dag igennem nettet og det er
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mange muligheder med tidsplan m.h.t. møder. Eyþór synes godt om samarbejde med Microsoft og
siger at det ville spare penge hos distriktet.
Björn Baldvinsson rejsekomitéen præsidenterede 13 dage rejse til Frankrig som starter i Normandí og
slutter på verdensting KI og Europe KI ting i Paris 13. – 16. júlí 2017.
Sámal Bláhamar viste hvordan det er tegnet på Kiwanisdukken og sagde at det er 10 stk. pr. kasse.
Han takkede Kiwanisklubben Katla for at præsentere dette projekt som glæder syge børn på
sygehuse, for færingerne i sin tid.
Ólafur Jónsson formand af hjelmkomitéen fortalte om et møde med Eimskip. Eimskip har sat 550
ISK millioner fra starten af projekten og det næste år 40 millioner. Silja chef for varehuset og
Eimskip fik dimploma fra Kiwanisdistriktet. Ólafur ønskede at klubber udnævnte kontaktpersoner
vedrørende hjelmene inden 10. október.
Emelía Dóra Guðbjartsdóttir talte om de unge mennesker i Kiwanis og sagde at det ikke skulle gøre
de ældre del mindre, dersom de er kærnen i Kiwanis.
Sigurður R. Pétursson formand til Kiwanis støttefond talte om at han bemærkede positivitet hos
medlemmerne. Det er lang tid siden han har set og hørt sådan positivitet. Støttefonden behøver at
være synlig og skal introduceres i undervisning, dvs. dens rolle.
Guðlaugur Kristjánsson talte om klubbernes indre arbejde og fortalte om hvor Eldey er stærk i dag
med 7 nye medlemmer. I slutningen af oktober skal være „oktoberfest“. Han sagde at de nye
medlemmer vil gerne har sjov taler.
Gunnlaugur Gunnlaugur fortalte om sin rejse til Færøerne og de idéer at distrikt ting 2021, kunne
være beholdt i Norræna.
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